
 

 

 

ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เรื่อง ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ PK GENIUS ครั้งที ่1 
………………………………………………………………………………………… 

 
ตามท่ีโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ได้จัดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ PK GENIUS ครั้งที ่1   

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ.  2562  นั้น 
บัดนี้การประมวลผลการสอบได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบ รายละเอียดตามเอกสาร

ที่แนบท้ายนี้ และจะจัดพิธีมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  
ณ หอประชุมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับประถมศึกษา และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งยืนยันการเข้ารับ
มอบรางวัล ที่ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
               
ประกาศ  ณ  วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
    
                                     ลงชื่อ 

นางสาวอรนุช   หอมจันทร์ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ PK Genius ครั้งที่ 1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ที ่ ชื่อ - สกุล ชัน้ คะแนนสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายคุณานนท์  บุญประชม ป.1/1 90 ชนะเลิศ 

2 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พันโนลาด ป.1/1 86 รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 เด็กชายคณากร  นาคแดง ป.1/1 82 รองชนะเลิศอันดับ 2 

4 เด็กหญิงอภิญญา  โนนสีรัตน์ ป.1/1 81 ชมเชย 

5 เด็กหญิงพรรณวรท  วรวงษ์ไพบูลย์ ป.1/1 77 ชมเชย 

6 เด็กชายชาคริต  มูลศรีนวล ป.1/4 77 ชมเชย 

7 เด็กหญิงกณิฐามาศญ์  วีรวัฒน์ ป.1/1 76  

8 เด็กหญิงนิศาชล  ปลื้มใจ ป.1/4 76  

9 เด็กหญิงกนกณัฐ  แก่นสาร ป.1/1 75  

10 เด็กหญิงดุจอาภา  วงศ์เมือง ป.1/1 75  

11 เด็กชายภูวิศ  วงค์คํา ป.1/1 73  

12 เดก็ชายชยันตี  จันทร์สําราญ ป.1/1 73  

13 เด็กหญิงครองขวัญ  ปินะเต ป.1/1 72  

14 เด็กชายเจริญวิชญ์  มีบุญ ป.1/1 72  

15 เด็กชายวรภพ  ป้องแดง ป.1/1 72  

16 เด็กชายพัทธดนย์  ราชสมบัติ ป.1/1 71  

17 เด็กหญิงพิจิกา  บุญเดช ป.1/5 71  

18 เด็กชายสหชาติ  อันไชยศรี ป.1/3 67  

19 เด็กหญิงปพิชญา  ยินดี ป.1/1 64  

20 เด็กหญิงวาทินี  ศาสตรวาหา ป.1/1 64  

21 เด็กหญิงนรินทร์พร  เสียงเลิศ ป.1/1 63  

22 เด็กหญิงศิรวพร  ทรัพย์เจริญ ป.1/1 63  

23 เด็กหญิงพรธีรา  ประดับพันธ์ ป.1/1 62  

24 เด็กหญิงสุชานาฎ  ทิพชาติ ป.1/1 61  

25 เด็กชายณพกร  เริงชัยภูมิ ป.1/1 60  

26 เด็กชายณธันวา  ไตรศร ป.1/3 60  

27 เด็กชายมหาสมุทร   หงส์วิลัย ป.1/1 59  

28 เด็กชายไทวนา  โพธินา ป.1/3 59  



29 เด็กหญิงศสิภัสสร  สาสนทาญาต ิ ป.1/1 58  

30 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สารบรรณ ป.1/3 58  

31 เด็กชายภักทร์ดี  จันทรโคตร ป.1/6 58  

32 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุปัชฌาย์ ป.1/1 55  

33 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถ่อนสันเทียะ ป.1/1 55  

34 เด็กหญิงขวัญสกุล  ลีธนศักดิ์สกุล ป.1/1 55  

35 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวนุอาธร ป.1/3 54  

36 เด็กชายกฤษ  สมบูรณ์วรา ป.1/4 54  

37 เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา  ศิริแฝงสีคํา ป.1/4 54  

38 เด็กหญิงปิยะนาฎ  จึงสวัสดิ์มีชัย ป.1/1 53  

39 เด็กหญิงธณัชชา  บารมีรัตนชัย ป.1/3 53  

40 เด็กชายอภิวิชญ์  จันทรา ป.1/3 53  

41 เด็กหญิงมาตาญา  อังคะณิตย์ ป.1/1 51  

42 เด็กชายอาทิตย์  จันทรสมัย ป.1/3 51  

43 เด็กหญิงวนัชพร  บุญญาธิพิทักษ์ ป.1/3 50  

44 เด็กหญิงศิริยาภา  ศิริพรรณ ป.1/3 50  

45 เด็กหญิงสุภษิตา  สุรรณไตรย์ ป.1/6 50  

46 เด็กหญิงมนัชชนัญ  มะโนวรรณ์ ป.1/2 49  

47 เด็กชายธนกฤต  ละครสิงห์ ป.1/1 48  

48 เด็กชายอชิตะ  นามไพร ป.1/4 47  

49 เด็กหญิงลลินลดา  แมดคํา ป.1/1 45  

50 เด็กหญิงปภิชญา  งามโนนทอง ป.1/3 44  

51 เด็กชายฉัตรพล  สมมาตย์ ป.1/1 43  

52 เด็กชายศศิวัฒน์  สิงห์มาตย์ ป.1/1 43  

53 เด็กหญิงมนัสนันท์  สวัสดิ์ผล ป.1/3 43  

54 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันโมลี ป.1/3 43  

55 เด็กชายชิตเดชา  กุนันท์ ป.1/4 43  

56 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีโยธี ป.1/5 42  

57 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นามไพร ป.1/6 41  

58 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เทพสมบัติ ป.1/4 40  

59 เด็กชายอัคระ  นามไพร ป.1/4 40  

60 เด็กหญิงภัคธีมา  สาวิสัย ป.1/5 40  



61 เด็กชายณัฐพัชร์  เศรษฐปิยานนท์ ป.1/1 37  

62 เด็กหญิงมีนลดา  ทุมรินทร์ ป.1/3 33  

63 เด็กชายพุทธางกูร  บุตรน้อย ป.1/1 29  

63 เด็กชายปุณญพัฒน์  โกฏหอม ป.1/4 ขาดสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ PK Genius ครั้งที่ 1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น คะแนนสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายวันพรรษน์  ปาลศรี ป.2/2 86 ชนะเลิศ 

2 เด็กชายเนติภูมิ  มติยาภักดิ์ ป.2/1 73 รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 เด็กชายอเล็กซ์  อนันดา  สเตอร์จิโอ ป.2/1 71 รองชนะเลิศอันดับ 2 

4 เด็กหญิงณภวรี  ลาภกระจ่าง ป.2/1 69 ชมเชย 

5 เด็กชายรชต  สุชนวนิช ป.2/6 66 ชมเชย 

6 เด็กชายภูมิภักษ์  แก้วจังหาร ป.2/1 63 ชมเชย 

7 เด็กหญิงญารินดา  ดวงจันทร์โคตร ป.2/1 62  

8 เด็กชายวนพล  จิตชัย ป.2/3 57  

9 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  เหล่ายนขาม ป.2/3 36  

10 เด็กหญิงชญานิฏฐ์  เทพวรชัย ป.2/2 ขาดสอบ  

12 เด็กหญิงก่ิงเพชร  ศรีม่วง ป.2/1 ขาดสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ PK Genius ครั้งที่ 1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น คะแนนสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงพุฒิพร  ปรีกุล ป.3/1 65 ชนะเลิศ 

2 เด็กหญิงราชวาณิชย์  ดอนสินเพ่ิม ป.3/1 63 รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 เด็กหญิงปิยธิดา  อนันต์ ป.3/1 61 รองชนะเลิศอันดับ 2 

4 เด็กหญิงจารุพิชญา  นงนวล ป.3/2 60 ชมเชย 

5 เด็กชายนพกร  จึงสวัสดิ์มีชัย ป.3/1 58 ชมเชย 

6 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  จัดสนาม ป.3/1 57 ชมเชย 

7 เด็กหญิงจิรัชยา  พันมะวงศ์ ป.3/1 56  

8 เด็กหญิงธนภรณ์  เอ่ียมใส ป.3/1 56  

9 เด็กหญิงพิชยภา  พันนารี ป.3/1 54  

10 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  แสนสัญญา ป.3/1 51  

11 เด็กชายณัฐวุฒิ  บูรณโยชน์กุล ป.3/2 51  

12 เด็กชายวชิราวุธ  ศรีภักดี ป.3/1 50  

13 เด็กชายเตชสิทธิ์  สอนสี ป.3/1 49  

14 เด็กหญิงปสุตา  นนท์พิทักษ์ ป.3/1 49  

15 เด็กหญิงปริญญาภรร์  โบราณมูล ป.3/1 48  

16 เด็กหญิงณิชานันท์  พุทธขันธ์ ป.3/2 48  

17 เด็กหญิงน้ําเพชร  สามิบัติ ป.3/1 44  

18 เด็กชายอนันยช  ศรีราช ป.3/2 43  

19 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ลีพิลา ป.3/1 42  

20 เด็กชายศิรวิทย์  มะโนวรรณ์ ป.3/4 41  

21 เด็กชายวายุภัค  แก้วจังหาร ป.3/1 40  

22 เด็กชายเตชวัฒน์  คงแสง ป.3/1 40  

23 เด็กหญิงพัดชา  สุริโย ป.3/2 38  

24 เด็กหญิงนันทรภร  นรธีธนาเมธ ป.3/2 37  

25 เด็กชายพีรวิชญ์  พุทธบริวาร ป.3/1 35  

26 เด็กชายณฐกฤต  บุญคงท่ี ป.3/2 32  

27 เด็กชายธนภัทร  บุญคงท่ี ป.3/2 31  

28 เด็กชายจิณณะ  ศิริกิจ ป.3/2 31  



29 เด็กชายยูชาริส  วรฉัตร ป.3/1 30  

30 เด็กชายภูชิสส ์ วงศรีคุณถาวร ป.3/3 30  

31 เด็กชายธนายุต  อาจนามูล ป.3/2 29  

32 เด็กชายศิวกร  ทองคํา ป.3/2 28  

33 เด็กชายวินเซ็นท์  ซิคเลอร์ ป.3/2 25  

34 เด็กชายโภควินทร์  ดีจันทึก ป.3/4 25  

35 เด็กหญิงศุภสุตา  นพรัตน์ ป.3/2 ขาดสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ PK Genius ครั้งที่ 1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น คะแนนสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายณัจฐกิตก์  กมลช่วง ป.4/6 86 ชนะเลิศ 

2 เด็กหญิงสรัญญา  นาชัยฤทธิ์ ป.4/6 84 รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนสุวรรณ์ ป.4/6 81 รองชนะเลิศอันดับ 2 

4 เด็กหญิงฉัตรชนก  สัจจะมโน ป.4/6 78 ชมเชย 

5 เด็กหญิงเนเนะ  เจษฎาพรพันธุ์ ป.4/4 75 ชมเชย 

6 เด็กหญิงวลัญช์ภัทร  แสนสุข ป.4/4 75 ชมเชย 

7 เด็กชายตรัยรัตน์  พรรณลา ป.4/6 75 ชมเชย 

8 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤทธิเดช ป.4/6 74  

9 เด็กชายรัชชานนท์  สิงห์ลา ป.4/6 74  

10 เด็กชายธนัช  สารารัตน์ ป.4/6 74  

11 เด็กหญิงปรีชยา  วิชพล ป.4/6 73  

12 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญขันธ์ ป.4/6 73  

13 เด็กหญิงปัณรพร  โคตรธาดา ป.4/6 72  

14 เด็กหญิงพนิตพิชา  ภูมิดิษฐ์ ป.4/6 72  

15 เด็กหญิงกัญชรส  วรรณสุทธิ ์ ป.4/6 72  

16 เด็กชายปณิธาน  ฮามคําไพ ป.4/6 72  

17 เด็กหญิงบูญญาพร  ไทยสงคราม ป.4/6 71  

18 เด็กหญิงพรสงกราต์  บุญสุข ป.4/6 70  

19 เด็กชายศุภกฤต  ศักศรี ป.4/3 70  

20 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  คําภักดี ป.4/6 69  

21 เด็กชายปุณณพัฒน์  เหรา ป.4/6 69  

22 เด็กหญิงสวิชญา  บําเรอ ป.4/6 69  

23 เด็กหญิงธัญญ์ยทิพย์  มีทิพย์ ป.4/6 69  

24 เด็กชายภรันยู  บุญศล ป.4/6 69  

25 เด็กชายเวชพิสิฐ  พลเยี่ยม ป.4/6 68  

26 เด็กหญิงพิมพ์รพา  พลหาญ ป.4/6 68  

27 เด็กหญิงพลอยนภัส  เสนะวีณิน ป.4/4 67  

28 เด็กหญิงไอริณ  แจ้งคล้อย ป.4/3 67  



29 เด็กหญิงรักษ์ดี  ชูแก้ว ป.4/3 66  

30 เด็กหญิงพิชชาภา  นะวะนิยม ป.4/4 66  

31 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  จันทร์เมืองหงษ์ ป.4/6 66  

32 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรยบุตร ป.4/6 66  

33 เด็กชายวิชญพลต์  สิริพงศชาตรี ป.4/6 66  

34 เด็กหญิงเลนก้า  สุพิชชา  มาเท็น ป.4/3 65  

35 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเดือน ป.4/3 65  

36 เด็กหญิงปภัสรา  ข่าขันมะลี ป.4/6 65  

37 เด็กชายชนะชัย  พรมเจดีย์ ป.4/6 65  

38 เด็กหญิงอครมน  กิตติสิทธิกร ป.4/6 65  

39 เด็กหญิงกมลพร  ป้องแดง ป.4/6 65  

40 เด็กชายธนวัฒน์  คําสะอาด ป.4/6 64  

41 เด็กหญิงวนิษา  อินต๊ะสงค์ ป.4/6 64  

42 เด็กหญิงสุพิชญา  วีระพันธ์ยานนท์ ป.4/3 63  

43 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพิรัตน์ ป.4/6 63  

44 เด็กชายภูวเดช  สุขประเสริฐ ป.4/6 63  

45 เด็กหญิงกวินตรา  จิตประเสริฐพงศ์ ป.4/6 63  

46 เด็กหญิงศศิตา  แก้วมัจฉา ป.4/4 62  

47 เด็กหญิงเพลงภัสสร  ธีระศาสน์ ป.4/6 62  

48 เด็กหญิงธัญญานุช  สดมพฤกษ ์ ป.4/6 62  

49 เด็กชายปิติ  จริยศิลป์ ป.4/6 61  

50 เด็กชายกัมปนาท  ศุกขะสังข์ ป.4/6 60  

51 เด็กหญิงนิรัชฌา  หอมเนียม ป.4/3 59  

52 เด็กหญิงพัชรีพร  ชํานาญเอ้ือ ป.4/6 59  

53 เด็กชายพสิษฐ์  ชาญวรวุฒ ิ ป.4/6 59  

54 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วสุอนันต์กุล ป.4/3 58  

55 เด็กชายพชรพล  นนทสิทธิ์ ป.4/6 58  

56 เด็กหญิงปิยารัตน์  สุระนิน ป.4/4 57  

57 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทนงศ ์ ป.4/3 56  

58 เด็กหญิงปิยธิดา  เขตบุญใส ป.4/3 56  

59 เด็กหญิงคติญา  กฤตตาคม ป.4/3 56  

60 เด็กหญิงอภิญญา  หิริรักษ์ภิญโญ ป.4/3 54  



61 เด็กชายเอกนรินทร์  โสมาเกตุ ป.4/6 54  

62 เด็กชายธนชาติ  สินจักร ์ ป.4/4 53  

63 เด็กหญิงทักษอร  ศรีใส ป.4/4 52  

64 เด็กหญิงพาขวัญ  วรรณสุทธิ ์ ป.4/5 52  

65 เด็กหญิงนันทธ์ชนัน  ปาละจูม ป.4/3 51  

66 เด็กชายกรวิชญ์  กําเนิดแวงควง ป.4/4 51  

67 เด็กชายชัยวัฒน์  คําชัยภูมิ ป.4/6 51  

68 เด็กหญิงชาคริยา  พิชรักษ์ ป.4/5 50  

69 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยลาภ ป.4/6 50  

70 เด็กชายพงศกร  วาสพนม ป.4/3 48  

71 เด็กหญิงพิชญานิน  ชาระมาศ ป.4/4 48  

72 เด็กชายพิชญ์  พัฒนเทียรฆ ป.4/2 41  

73 เด็กหญิงปาริพัฒน์  ศิลารัตน์ ป.4/4 41  

74 เด็กชายกรรชัย  อังคุณะ ป.4/4 31  

75 เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะอัษฎารัตน์ ป.4/4 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ PK Genius ครั้งที่ 1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น คะแนนสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กชายเดชาวัต  สอนสี ป.5/6 79 ชนะเลิศ 

2 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จิตตนิยมบุญ ป.5/6 78 รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ ์ ป.5/6 77 รองชนะเลิศอันดับ 2 

4 เด็กชายกิตติระวี   ศรีดาธรรม ป.5/6 76 ชมเชย 

5 เด็กชายปัณณวัฒน์  ธานีวรรณ ป.5/6 75 ชมเชย 

6 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์ ป.5/6 75 ชมเชย 

7 เด็กชายธนโชติ  ชัยสิทธิ์ ป.5/6 73  

8 เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์ ป.5/6 73  

9 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ ป.5/6 72  

10 เด็กหญิงกุลปริยา  กุลสุวรรณ ป.5/6 72  

11 เด็กชายสุชน  พันธะไชย ป.5/6 72  

12 เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย ป.5/6 72  

13 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เดชบุรัมย์ ป.5/6 72  

14 เด้กชายนิธิพจน์  เวชกามา ป.5/6 71  

15 เด็กชายพิชญุตม์  โพลังกา ป.5/6 71  

16 เด็กชายฐปนวัฒน์  บัวลอย ป.5/6 70  

17 เด็กหญิงสุดาณิช  สวัสดิ์พาณิชย์ ป.5/6 69  

18 เด็กหญิงณฐมน  ตามบุญไกรสร ป.5/6 69  

19 เด็กชายร่มเกล้า  ปาลศรี ป.5/6 67  

20 เด็กหญงิโปรดปราณ  ปั้นมา ป.5/6 67  

21 เด็กชายวรรณลภย์  บูรณะกิตติ ป.5/6 66  

22 เด็กหญิงอรชพร  จอมคําสิงห์ ป.5/6 66  

23 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสง ป.5/6 66  

24 เด็กหญิงธนภรณ์  เวียงอินทร์ ป.5/6 65  

25 เด็กชายศิริศักดิ์  กล่อมใจ ป.5/6 64  

26 เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเลิง ป.5/6 64  

27 เด็กหญิงพัชรีภร  สาโยธา ป.5/6 63  

28 เด็กหญิงมีสุข  โพธิ์มี ป.5/5 62  



29 เด็กหญิงเขมิกา  สุทธิโสกเชือก ป.5/6 61  

30 เด็กหญิงกรรลณิชย์  ไพศาลศาสตร์ ป.5/6 61  

31 เด็กหญิงฌานิกา  อมรชมพูพงษ์ ป.5/6 61  

32 เด็กหญิงณัฐศยาภรณ์  โกกะพันธ์ ป.5/6 60  

33 เด็กหญิงปุณณดา  จินตบุตร ป.5/6 59  

34 เด็กหญิงมนัสชนก  มะโนวรรณ์ ป.5/6 59  

35 เด็กหญิงนภาพร  อ่างสุวรรณ ป.5/6 59  

36 เด็กชายนาคพงศ์  ชินคํา ป.5/6 57  

37 เด็กหญิงชนมน  คําภูเมือง ป.5/6 57  

38 เด็กชายสนฑ์  รังสิมาเทวัญ ป.5/4 57  

39 เด็กชายธราเทพ  สูงพล ป.5/6 56  

40 เด็กชายปิรติ  สุตัญตั้งใจ ป.5/6 55  

41 เด็กหญิงพิมพ์รดา  ทาปลัด ป.5/6 54  

42 เด็กหญิงพัฒนพร  สมยาภักด ี ป.5/4 54  

43 เด็กหญิงอารยา  เนมีย์ ป.5/1 53  

44 เด็กชายกวีพันธ์  ชลธี ป.5/6 52  

45 เด็กหญิงจิตรลดา  แสงมาศ ป.5/5 51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ PK Genius ครั้งที่ 1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น คะแนนสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย ป.6/6 84 ชนะเลิศ 

2 เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย ป.6/6 82 รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อนันเต่า ป.6/6 76 รองชนะเลิศอันดับ 2 

4 เด็กหญิงจันทิมา  เคนโยธา ป.6/6 74 ชมเชย 

5 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเมือง ป.6/6 74 ชมเชย 

6 เด็กหญิงสุภนิดา  จันทระวิชะ ป.6/6 74 ชมเชย 

7 เด็กหญิงปุณญศิริวิภา  แก้วพรม ป.6/6 73  

8 เด็กชายธนภัทร  กาญจนวิลานนท์ ป.6/6 73  

9 เด็กหญิงปัณรภรณ์  บุญศล ป.6/6 72  

10 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แดนขนบ ป.6/6 72  

11 เด็กหญิงมนัสญา  นามประกาย ป.6/1 71  

12 เด็กชายภาณุศร  จึงสวัสดิ์มีชยั ป.6/1 71  

13 เด็กหญิงธรัญญา  เศษแสงศรี ป.6/6 71  

14 เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช ป.6/6 70  

15 เด็กชายศุภฤกษ์  คําหารพล ป.6/6 70  

16 เด็กหญิงชญาภา  อรรคศรีวร ป.6/6 70  

17 เด็กชายภัทรพล  คูลิน ป.6/6 69  

18 เด็กหญิงศิริกุล  ยุติพันธ์ ป.6/6 69  

19 เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พันธ์ ป.6/6 69  

20 เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์อามาตย์ ป.6/6 68  

21 เด็กหญิงสวรรยา  ยางศิลา ป.6/6 67  

22 เด็กชายพชรพล  ภูมิดิษฐ์ ป.6/6 67  

23 เด็กหญิงกวิสรา  ภูนามล ป.6/6 67  

24 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงมะณ ี ป.6/6 67  

25 เด็กชายภูดิศ  ศรีณะพรม ป.6/6 66  

26 เด็กชายปฐพี  จั๋นตา ป.6/6 66  

27 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาลอําไพ ป.6/6 66  

28 เด็กชายปาณัสม์  ขวัญเจริญ ป.6/1 65  



29 เด็กหญิงนวพร  หนูแสน ป.6/6 65  

30 เด็กหญิงพนิดา  นาใจดี ป.6/6 65  

31 เด็กหญิงนริศรา  สีส่อง ป.6/6 64  

32 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ศรแก้ว ป.6/6 63  

33 เด็กชายชนาธิป  สุมาลี ป.6/6 63  

34 เด็กหญิงกชพร  ปัญหนองสา ป.6/6 62  

35 เด็กชายภูมิรพี  หวังสุดดี ป.6/2 61  

36 เด็กหญิงพิชานันท์  แก้วนาเหนือ ป.6/6 61  

37 เด็กชายนราวิชญ์  กันแก้ว ป.6/6 61  

38 เด็กหญิงปุญญาพร  พิเดช ป.6/6 61  

39 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ศิริงามเมือง ป.6/6 61  

40 เด็กหญิงอัศจรีย์  อรรคนันท์ ป.6/1 60  

41 เด็กชายธนกฤต  ภัทรศรัทธาผล ป.6/1 59  

42 เด็กชายชินดนัย  ศรีษะเกษ ป.6/1 59  

43 เด็กชายธราธิป  แซ่ตั้ง ป.6/1 58  

44 เด็กชายกิติภพ  ศรีวิเนตร ป.6/6 58  

45 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิชัย ป.6/6 57  

46 เด็กชายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์ ป.6/6 57  

47 เด็กหญิงรวิพร  นนทสิทธิ์ ป.6/1 56  

48 เด็กชายพรพิพัฒน์  ข่าขันมะลี ป.6/5 56  

49 เด็กหญิงรติรัตน์  สีดามาตย์ ป.6/6 56  

50 เด็กหญิงพิชชาพร  กลันพล ป.6/6 56  

51 เด็กชายจิรภัทร์  พ้องเสียง ป.6/6 56  

52 เด็กชายศมาวรรษ  พลวิชิต ป.6/6 56  

53 เด็กชายอภิชาต  โบราณมูล ป.6/1 55  

54 เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยสุทธิ์ ป.6/6 55  

55 เด็กชายพิชญะ  พุทธบริวาร ป.6/1 54  

56 เด็กหญิงลภัสรดา  ชุ่มมงคล ป.6/5 54  

57 เด็กหญิงอาริยา  ปิติแก่นทราย ป.6/5 54  

58 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ทิพยศักดิ์ ป.6/6 54  

59 เด็กหญิงชนิตาพันธ์  พันธ์เหนือ ป.6/2 54  

60 เด็กชายปัณณ์  วันทอง ป.6/1 52  



61 เด็กหญิงจุฑาพร  ชํานาญเอ้ือ ป.6/5 52  

62 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เจริญศิลป์ ป.6/5 52  

63 เด็กหญิงปรียาดา  ประสิทธิ์สุวรรณ ป.6/6 52  

64 เด็กชายวันชนะ  อาจสามารถศิริ ป.6/4 51  

65 เด็กชายพีรพงษ์  นิลผาย ป.6/2 50  

66 เด็กชายณพงศ์  ชนกระโทก ป.6/5 50  

67 เด็กหญิงวรินทร์ดา  อุทปา ป.6/6 50  

68 เด็กชายจีระภัทร  อ้มสงคราม ป.6/1 49  

69 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์สาขา ป.6/1 49  

70 เด็กหญิงกัญฐิดา  ลาดนาเลา ป.6/4 49  

71 เด็กชายธัญไทย  อนันทวรรณ ป.6/5 49  

72 เดก็หญิงณัชชฌา  สมอุดร ป.6/1 49  

73 เด็กชายอาทิตย์  บุญเรือง ป.6/5 48  

74 เด็กหญิงอมรพรรณ  พิลาจันทร์ ป.6/4 47  

75 เด็กชายวรภัทร์  ศรีวงษ์ชัย ป.6/4 47  

76 เด็กหญิงชญานิศ  พลภูเมือง ป.6/2 46  

77 เด็กชายอินทัช  สุชนวนิช ป.6/2 46  

78 เด็กหญิงวรางคณา  งามแสง ป.6/5 46  

79 เด็กชายกฤษติภูมิ  สุวรรณไตรย์ ป.6/2 45  

80 เด็กหญิงชลธิชา  จันดาชัย ป.6/4 45  

81 เด็กหญิงพนิตสุภา  มลากรรณ ์ ป.6/5 45  

82 เด็กชายณัฐนนท์  กําเนิดพิลา ป.6/5 45  

83 เด็กหญิงปัณฑิกา  กันธิยะ ป.6/2 44  

84 เด็กหญิงชนัดดา  สีลาดเลา ป.6/4 44  

85 เด็กชายชินดนัย  ตั้งธรรมวณิช ป.6/4 44  

86 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  มาระตา ป.6/5 44  

87 เด็กชายธีรวีร์  พิมพิสาร ป.6/5 44  

88 เด็กหญิงชนัญชนก  วิรัชญา ป.6/4 43  

89 เด็กหญิงสุดที่รัก  สาระโภค ป.6/4 43  

90 เด็กหญิงพริมา  โคตรภักดี ป.6/5 41  

91 เด็กหญิงวรรณกานต์  โคตสีสาย ป.6/6 41  

92 เด็กหญิงชนิสรา  มาลาสี ป.6/5 40  



93 เด็กชายอักษรภัค  แขวงภูเขียว ป.6/5 40  

94 เด็กหญิงพัชนีภรณ์  ปลัดจ่า ป.6/5 37  

95 เด็กหญิงสุวิชาดา  อินปัญญา ป.6/5 37  

96 เด็กชายภูมิทรัพย์  สังฆทิพย์ ป.6/5 37  

97 เด็กชายระพีพัฒน์  ศิลารัตน์ ป.6/4 36  

98 เด็กชายวัชรพล  ดาชนบท ป.6/5 35  

99 เด็กหญิงทิพยรัตน์  แสงสุรินทร์ ป.6/5 34  

100 เด็กชายกล้าวิทูร  โพธิสุพรรณ ป.6/5 34  

101 เด็กชายธนโชค  คํามะยอม ป.6/3 33  

102 เด็กหญิงนลินนิภา  ใจมั่น ป.6/5 33  

103 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมสมุทร์ ป.6/5 33  

104 เด็กหญิงอรปรียา  ปุริสา ป.6/4 32  

105 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยสุระ ป.6/5 32  

106 เด็กหญิงพัทรวรรณ  จันทเสถียร ป.6/4 31  

107 เด็กชายภูริ  สัตยาวิรุทธ ์ ป.6/4 29  

108 เด็กชายปัณณวิชญ์  มันตาพันธ์ ป.6/5 28  

109 เด็กชายก้องเกียรติ  โพธิสุพรรณ ป.6/5 28  

110 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีอาราม ป.6/5 28  

 
 


